
 

 

KOOLUTAJA KOMPLEKT AS950E KASUTUSJUHEND 

 

 

 

Kasutamine 

Kindlustage, et modelleeritavad juuksed oleks peaaegu kuivad 

ja läbi kammitud. Jaotage juuksed mõttelisteks osadeks. 

Kinnitage soovitud harjaotsik koolutaja külge.  

Lükake lülitit asendisse I või II, et seade sisse lülitada ning 

valige koolutatavatele juustele sobilik kuumuse seadistus. 

Pange harjaotsik juuksesalgu alla peanaha lähedalt ja koolutage 

soovikohaselt mahu lisamiseks, tõstes juukseid ülespoole. 

Harjaotsikut saab kasutada kohevuse lisamiseks juuste 

kuivatamise käigus.  

Tõmmake harjaotsikut läbi juuste allapoole. Harjaotsiku saab 

panna pöörlema, vajutades ja hoides pöörlemisnuppu. Samal 

ajal hoidke käepidemest pöörlemisele vastujõudu osutades 

kinni ja tõmmake harja allapoole. See tõmbab juuksed salgus 

sirgemaks. 

Tähtis! Selle tehnika omandamine nõuab veidi harjutamist. Kui 

hari hakkab liiga kiiresti pöörlema, vabastage pöörlemisnupp ja 

eemaldage hari juuksesalgu küljest. Jõudes juuksesalgu otsani, 

jätkake harja pööramist, et koolutada juukseotsad soovitud 

suunas. Korrake vajadusel.  

Kasutamise järel seadke liuglüliti asendisse 0 ja eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. Laske 

seadmel alati jahtuda enne säilitamiskohta ära paigutamist. 

 

Kuumuse ja õhuvoo kiiruse seadistused 

Seadmel on kaks temperatuuriseadistust, lisaks veel jaheda õhuvoo seadistus. Jaheda õhuvoo 

saamiseks valige lüliti asend *, teine lüliti asend I tähendab madalamat temperatuuri ja II kõrgeimat 

temperatuuri.  

Tähelepanu: kui modelleeritakse õhukesi, õrnu, blondeeritud / värvitud juukseid, kasutage alati 

madalamat temperatuuriseadistust. Paksemate juuste korral kasutage kõrgemat 

temperatuuriseadistust. 

 

Harjaotsiku pöörlemine 

Et harjaotsik pöörlema panna, tuleb vajutada ja hoida vajutatuna nuppe, mille märgistus on << ja >>. 

Harjaotsik pöörleb siis vastavalt vastupäeva või päripäeva. 

 

Otsikute vahetamine 

Otsiku vahetamiseks tuleb see lihtsalt käepidemeosa otsa panna ning sobitada selle asukohas. 

Lukustage harjaotsik, libistades lülitit, mis harja peal asub, kinnisesse asendisse. Harja eemaldamiseks 

tuleb see lüliti avatud asendisse sättida. Tõmmake harjaotsik seejärel tasakesi ära. 

 

Kaitsekate 

Iga kasutamise järel pange harjaotsikule kaitsekate peale. See hoiab harjaseid kahjustumise eest. 

Katet paigaldades kindlustage et see sobituks õnarustes õigesti ja läheks peale takistusteta. 



 

 

Tähelepanu: katte peal asuv joonis osutab õigele paigaldamissuunale. Valesti paigaldatuna ei tule 

kate pärast kergesti ära. 

 

Hooldus ja puhastamine 

Et seade oleks alati heas seisukorras, tuleks seda regulaarselt hooldada ja säilitada nii, nagu 

järgnevalt kirjeldatud. 

Puhastamiseks tuleb seade välja lülitada, eemaldada elektrikontaktist ja lasta jahtuda. Pühkige 

seadme väliskülg puhtaks niiske lapiga. Vesi ei tohi sattuda seadme korpusesse. Enne uut kasutamist 

peab seade olema täiesti kuiv. 

Ärge kerige juhet tugevasti seadme ümber, vaid kerige juhe lõdvalt ja paigutage lihtsalt seadme 

kõrvale. 

Seade ei tohi olla kogu aeg elektrikontakti ühendatud. 


